INTEGROVANA POLITIKA QMS, EMS A BOZP
Posláním společnosti MONTÁŽE PŘEROV a.s. je cílevědomá podnikatelská
činnost uspokojující veškeré potřeby zákazníků, vedoucí k udržení pevné
pozice na domácím i zahraničním trhu - v oblasti výroby a montáže
technologických zařízení, konstrukcí. Značka firmy symbolizuje náš závazek
vůči zákazníkům, reprezentuje solidnost a záruku kvalitně odvedené práce a
spolehlivého chodu vyráběných a montovaných zařízení.
Prvořadým cílem všech našich zaměstnanců je spokojenost zákazníků a
celého našeho okolí. Snažíme se, aby výsledky naší práce plně odpovídaly
požadavkům zákazníků. Přání a potřeby zákazníků se snažíme a nadále
budeme uspokojovat lépe než naše konkurence. Politika kvality je založena na
pružném uspokojování potřeb odběratelů kvalitními službami.
Tomu odpovídá i hlavní strategický záměr společnosti:
• zajištění existence podniku k užitku našich zákazníků,
zaměstnanců, akcionářů i dodavatelů.
• neustále zlepšovat péči o BOZP s důrazem na prevenci
• na základě informací z průzkumu spokojenosti zákazníků zlepšovat péči
o zákazníka a tím zlepšovat image společnosti,
• neustále zlepšovat péči o životní a pracovní prostředí s důrazem na
prevenci,
• sledovat průběžně právní předpisy a zajistit jejich dodržování na
pracovištích,
• šetrně nakládat s přírodními zdroji a to zejména surovinami,
energetickými zdroji a vodou za účelem snižování odpadů a emisí,
• spolupracovat s příslušnými úřady a zájmovými skupinami tak, aby byly
respektovány právní a jiné předpisy, státní a regionální environmentální
politika a požadavky BOZP,
Předpokladem úspěchu je i mnohaletá tradice v oboru, dokonalá znalost prací
a profesionalita, schopnost operativní dislokace kapacit a komplexní technická
vybavenost mechanizací včetně mobilní zvedací techniky o vysoké nosnosti.
Zodpovědnost za kvalitu nesou svými každodenními výkony všichni pracovníci
na všech úrovních, vedoucí pracovníci jdou příkladem. Dobré jméno
společnosti vytváříme společně, důvěryhodným a kvalifikovaným
vystupováním.
Vedení společnosti si plně uvědomuje svou odpovědnost za ochranu životního
prostředí a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci jak vlastních
zaměstnanců, tak i vůči zainteresovaným stranám.
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K podpoře této politiky kvality se vedení společnosti zavazuje a dává za cíl:
• že trvale bude prosazovat povědomí o požadavcích zákazníka uvnitř
organizace a uspokojování potřeb a přání našich zákazníků i kvalita
poskytovaných služeb je nedílnou součástí filosofie společnosti
• že bude prosazovat trvalé zlepšování všech rozhodujících procesů tak,
aby byl efektivně naplňován hlavní strategický záměr společnosti
• že bude plnit požadavky legislativy a jiné požadavky v oblasti působení
naší společnosti, zajišťuje trvalé zlepšování funkce a efektivnosti
společnosti z hlediska kvality, životního prostředí a BOZP,
• že bude trvale vyhledávat a řešit aspekty a požadavky zainteresovaných
stran,
• že bude předcházet rizikům činností a procesů společnosti, a využívat
zkušeností zaměstnanců k naplňování cílů ve shodě s požadavky kvality
a s maximálním ohledem na životní prostředí, bezpečnost a ochranu
zdraví při práci,
• že v rámci technických i ekonomických možností bude minimalizovat
vznik odpadů a emisí, vzniku úrazů a nemocí z povolání,
• že zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných
technologických postupů bude zabraňovat plýtvání surovinami a
energiemi,
• že pravidelným proškolováním bude zvyšovat povědomí vlastních
zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního
prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
• že bude uplatňovat princip trvalého zlepšování výkonnosti systému
managementu QMS, EMS a BOZP
• že pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců
bude zvyšovat úroveň havarijní připravenosti,
• že bude prosazovat zavedení systému managementu QMS, EMS a
BOZP u svých dodavatelů,
• že bude zajišťovat, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny
důslednou ochranou zdraví zaměstnanců,
• že bude plánovat a zajišťovat nezbytné zdroje personální i finanční pro
fungování integrovaného systému.
• Že bude vykonávat nařízení politiky v souvislosti se stanovenými cíli a
průběžně je přezkoumávat,
• Politiky projedná s odborovou organizací a zpřístupní politiky všem
zaměstnancům a všem osobám pracujícím pod kontrolou
organizace.
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• Že v oblasti kvality:
➢ Bude uspokojovat zákazníky výrobky a službami, které svojí úrovní
splní nebo předčí jejich požadavky,
➢ Bude informovat zákazníky o nově zavedených a rozvíjených
technologiích,
➢ Bude na základě podnětů zákazníka trvale zlepšovat kvalitu služeb.
• Že v oblasti péče o životní prostředí
➢ Bude plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s
důrazem na preventivní přístup k této problematice,
➢ Bude vytvářet cíle pro zlepšování environmentálního profilu
společnosti, trvale a plánovitě zlepšovat environmentální profil
společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
➢ Bude informovat zaměstnance a ostatní veřejnost o vlivech činnosti
naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat,
• Že v oblasti péče o BOZP
➢ Bude plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na
preventivní přístup k této problematice,
➢ Bude prosazovat zavedení managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci u spolupracujících organizací,
➢ Bude v oblasti prevence rizik aktualizovat rizika a přijímat opatření k
omezení jejich působení
➢ Bude důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak
vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání, přijímá závazek
předcházet zraněním a poškození zdraví,
➢ Bude pravidelně provádět školení a praktický výcvik zaměstnanců a
zároveň zvyšovat havarijní připravenost,
➢ Bude pravidelně přezkoumávat politiku a cíle SM BOZP,
➢ Bude umožňovat zaměstnancům a zástupcům zaměstnanců vyjádřit se
k problematice BOZP
➢ Bude v rámci kompetencí vytvářet potřebné technické, organizační,
finanční a personální předpoklady pro zabezpečení stanovování
plnění cílů BOZP
➢ Bude bezplatně poskytovat a starat se o osobní ochranné pracovní
prostředky, které jsou určené na ochranu před poraněním při práci a
před chorobami, přičemž všichni zaměstnanci, kterým jsou tyto
prostředky přiděleny, je musí v práci používat,
➢ Zabezpečí pracovně lékařské prohlídky v pravidelných intervalech, s
ohledem na charakter práce,
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Pro naplnění hlavních záměrů požadujeme, aby každý pracovník společnosti:
• odpovídal za kvalitu své práce a aktivně uplatňoval zásady firemní
kultury
• řídil se platnými pravidly (směrnicemi) a pracoval podle technologických,
montážních a kontrolních postupů
• upozorňoval přímé nadřízené, případně představitele vedení pro kvalitu,
na chyby a nejasnosti v pracovních postupech
• nepokračoval na vadné práci a dával podněty ke zlepšení
• zdokonaloval své znalosti a dovednosti
Dodavatelé jsou našimi partnery, zainteresovanými v naplňování očekávání
závazků vůči zákazníkům.
Dodržování certifikovaných procesů umožňuje uspokojit široký rozsah poptávek
se zárukou splnění všech specifických podmínek a požadavků zákazníků. Ve
své činnosti usilujeme o co nejlepší výsledky zejména v následujících
oblastech, které tvoří hlavní linii politiky kvality společnosti:
• Udržení tržní pozice u stávajících zákazníků, cílenou obchodní
politikou proniknout do dalších tržních segmentů a zajistit tak
celkový růst výkonů společnosti
•

Dbát na zlepšování dosahované úrovně kvality prací

• Udržovat a zvyšovat znalosti a odpovídající kvalifikační strukturu
zaměstnanců
• Plnit relevantní požadavky zainteresovaných stran
Dobrá pověst naší firmy a tradiční kvalita našich služeb jsou zárukou, že i v
budoucnosti bude naše organizace dobrým partnerem odběratelů při realizaci
jejich rozvojových záměrů. Pro každého v externím i interním styku platí
zásada:
Kvalitní práce je zárukou prosperity a budoucnosti.
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